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Algemene beschouwingen DES 4 november 2015.
We kunnen terugkijken op een spannend jaar voor de gemeente Echt-Susteren. De drie
decentralisaties werden op 1 januari 2015 ingevoerd en daarmee kreeg de gemeente er een
omvangrijke en moeilijke taak bij. Gemeenten werden in 2015 verantwoordelijk voor
jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. En wat hebben we
ons zorgen gemaakt. Volgens Minister Plasterk van Economische zaken heeft de invoering
van de decentralisaties geen enkele gemeente in Nederland in financiële problemen
gebracht. Ook in Echt-Susteren gaan we er nog steeds van uit dat de decentralisaties van de
Participatiewet , de jeugdzorg en AWBZ taken uitgevoerd kunnen worden binnen de door
het Rijk beschikbaar gestelde deelfondsen, ook al houdt dit bepaalde risico’s in .
Als we de programmabegroting 2016 op het eerste oog bekijken moeten we de conclusie
trekken dat de financiële situatie van de gemeente Echt Susteren zich positief ontwikkelt.
Een sluitende begroting met een overschot van € 120.000, -- en genoeg geld om de
negatieve resultaten van 2017 en 2018 te dekken. Op het gebed van werkvoorziening scoren
we hoog op de maatschappelijke ladder. Over heel Nederland is de bijstand in 2014
gestegen met 5 % behalve in Echt-Susteren . In 2014 zijn ruim 200 mensen uit de bijstand
gestroomd, en daarmee staat Echt-Susteren op de tweede plek in de top drie van
middelgrote gemeenten in Nederland met de minste bijstandsuitkeringen. Dit hebben we te
danken aan de voortvarende aanpak van Wethouder Frische en zijn ambtenaren. Een
compliment is hier wel op zijn plaats. Natuurlijk hopen we dat deze dalende lijn
bijstandsgerechtigden zich ook in de komende jaren voortzet. De komst van grote
ondernemers zoals de Action en VDL Ned-car in de buurgemeente hebben hopelijk een
aanzuigende werking op andere grote bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen, er is
immers nog plaats genoeg op onze bedrijventerreinen. Aan VDL-Ned Car kunnen we meten
onze eerste vraag aan vastkoppelen.
Daarnaast is Echt-Susteren zich goed aan het profileren als ‘Smalste stukje van Nederland’.
Een herkenbare naam , die inmiddels niet meer weg te denken is als het gaat om dit
bijzondere stukje Nederland. Zo op het eerste oog is het dus inderdaad goed wonen, werken
en recreëren in Echt-Susteren, er wordt tenminste hard aan gewerkt.
Democraten Echt-Susteren mag ook constateren dat er, na een eerdere verbeterslag in de
leesbaarheid van de documenten van de beleids- en budgetcyclus, door de Werkgroep
Beleids- en budgetcyclus de puntjes op de i zijn gezet. Alle continu doorlopende activiteiten
zijn vermeld in de programmabegroting. Door het toevoegen van één overzicht van de
projecten die specifiek op het jaar 2016 van toepassing zijn, voorkomt een hoop zoekwerk.
Onze dank aan het ambtelijk apparaat voor deze overzichtelijke en duidelijke
Programmabegroting.
Als oppositiepartij moet je natuurlijk allebei je ogen gebruiken en zijn we hier en daar enkele
zaken tegengekomen waarover we nog vragen hebben die we graag beantwoord zien.
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DES zal kort beschouwen en aangeven wat we goed vinden, fout vinden of wat we missen.
We hebben opgemerkt dat deze begroting goed en prettig leesbaar is, maar is deze
begroting ook transparant genoeg?
Gedeputeerde staten hebben , na een financieel verdiepingsonderzoek in 2014,
geconstateerd dat Echt-Susteren in aanmerking komt voor een meerjarig repressief toezicht.
Aan dit besluit zijn twee voorwaarden verbonden :
•

•

•

Zorg voor een materieel sluitende begroting 2016 en 2017 inclusief de
meerjarenraming. De begroting 2016 sluit met een positief saldo van € 120.000,-maar voor de jaren 2017-2018 zien wij negatieve saldi van respectievelijk: 69.00068.000 euro. Deze negatieve saldi worden weggewerkt door de opbrengst van een
bezuinigingsronde van het college die € 240.000 positieve ruimte heeft opgeleverd.
Als wij het goed begrijpen is de bezuinigingsronde niet in deze begroting verwerkt,
maar wordt via de eerste begrotingswijziging 2016 verwerkt, terwijl de negatieve
saldi 2017-2018 wel al worden afgedekt in meerjarenbegroting. Dat is ons niet
duidelijk, voorzitter, graag uitleg van de wethouder of dit zo wel kan.
Realiseer de taakstellingen! Indien deze niet realiseerbaar zijn , zorg dan tijdig voor
alternatieven. Op een vraag uit de commissie AZ antwoordt de wethouder , dat er
geen alternatieven gezocht hoeven worden voor deze taakstellingen omdat deze
voor het grootste deel al zijn ingevuld. Dit antwoord is wel erg vrijblijvend vinden wij.
Uiteraard hopen wij niet dat we opnieuw moeten bezuinigen op onze burgers om
deze taakstellingen te realiseren. Graag dan ook een toelichting hierop door de
wethouder. Hoe en met welke middelen worden deze taakstellingen gerealiseerd?
In deze programmabegroting 2016 is in de paragraaf verbonden partijen een format
opgenomen over het per 1 september 2013 gevormde samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.
Vanaf 2016 zullen de apparaatskosten Sociaal Domein van de drie moedergemeenten
opgenomen worden in de GR. In het verleden heeft DES al vaker kenbaar gemaakt
dat de apparaatskosten niet inzichtelijk zijn, maar met de overheveling van de
budgetten naar de GR worden de apparaatskosten wel zeer onzichtbaar voor de
Raad. Hoe gaat het college deze apparaatskosten voor de Raad transparant maken?

Programma 3.1 Bevolking en Bestuur: Wij zijn een moderne gemeente, burgers en bedrijven
moeten uiterlijk 2017 zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen . Wij bereiden onze
burgers erop voor dat er niet digitale alternatieven bestaan , maar deze zullen
ondergeschikt worden aan het e-kanaal. Wij voeden onze burgers zo op, en laat ons eerlijk
zijn. Als je er eenmaal mee werkt, dan wil je niet anders. Zo geven we burgers de kans om de
overheid sneller en makkelijker te vinden en dat ze zaken kunnen doen op de plek en het
tijdstip die hen het beste uitkomt. Wat gaan we hiervoor doen? O.a. het door ontwikkelen
van één integraal klantcontactcentrum met het e-portaal als centrum , waarmee we de
klanten in staat stellen via het digitale kanaal met de gemeente te communiceren. Belangrijk
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is hierbij een goede gemeentelijke website , deze moet op orde zijn. Ook het waarborgen
van dienstverlening als er samengewerkt moet worden met uitvoeringsorganisaties zoals
o.a. het Servicecentrum MER. In het verleden zijn hier veel klachten over geweest, zeker op
het gebed van communicatie. Een verbetering is het telefonische keuzemenu dat de
gemeente aanbiedt zodat burgers die vragen hebben aan de MER nu rechtstreeks
verbonden kunnen worden.
Met de uitvoeringsorganisatie wordt een overeenkomst aangegaan waarin afspraken over
de dienstverlening en de prestaties worden vastgelegd. Onze vraag is komt of is er ook een
meldpunt voor klachten in deze overeenkomst opgenomen? De gemeente blijft tenslotte
verantwoordelijk voor het waarborgen van de dienstverlening met als uitgangspunt het
denken vanuit de klant. Een tip van DES, biedt de klant ook de mogelijk om mee te denken.
Met een meldpunt voor klachten kan de gemeente beter inzicht krijgen in de problemen die
er kunnen ontstaan.
Op andere gebieden kan de gemeente de burger ook digitaal tegemoetkomen. Tot onze
grote verbazing beschikt de nieuwe Reinoudhal in Susteren niet over een WIFI-aansluiting.
En dat in deze tijd voorzitter! Gezien het feit dat wedstrijden door de vereniging digitaal
moeten worden doorgegeven aan de betreffende sportbonden, is WIFI in de sporthal
noodzakelijk. Zo moeten verenigingen ook in de Reinoudhal veel gebruik maken van het
internet om via Sportlink de wedstrijdgegevens door te geven. Doordat een draadloos
netwerk ontbreekt zorgt dit voor de nodige problemen. Democraten Echt Susteren is van
mening dat in iedere gemeentelijke hal, waar wedstrijdsport wordt bedreven , de gemeente
een draadloos Wifi-netwerk moeten kunnen aanbieden. In de sporthal in Echt is die ook
aanwezig, dus moet die in ieder geval in de nieuwe Reinoudhal ook worden aangeboden.
Wij vragen het college dan ook:
•

Binnen welk tijdsbestek kunnen wij een WIFI-verbinding in de Reinoudhal in Susteren
verwachten?

Daarnaast vragen wij uw aandacht voor het signaal voor telefonie in de kleedlokalen en de
dojo in de Reinoudhal. Zoals u weet bevinden deze ruimtes zich onder het maaiveld en is
telefoonontvangst niet mogelijk door de staalconstructie die zich daar bevindt. Daar kleeft
een risico aan, want zodra een medewerker van de sporthal alleen aan het werk is en er
gebeurd iets met hem, waardoor hij afhankelijk wordt van een collega of iemand anders die
op de begane grond verblijft, dan is deze niet te bereiken per telefoon. Zo kan het ook
voorkomen ( en laten we hopen dat het nooit gebeurd) dat er met bezoekers of wie dan ook
iets gebeurd in de kleedlokalen, waardoor er hulp moet komen. Op zo’n moment is er ook
geen alarm te melden per telefoon . Dat vinden wij geen juiste gang van zaken.
Wij vragen ons dan ook af:
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•
•

•

Is het op het gebied van de arbo-regelgeving toegestaan dat medewerkers alleen in
de hal aan het werk zijn?
Waarom is bij het construeren van de Reinoudhal geen rekening gehouden met dit
onderdeel, dat in ieder geval betrekking heeft op de veiligheid van medewerkers en
bezoekers?
Wat gaat het college doen om dit op te lossen en binnen welk tijdsbestek?

Bij programma 3.2 Openbare orde en veiligheid wil de gemeente o.a. woonoverlast,
bedreigingen en geweld tegengaan in de kernen. Graag willen wij uw aandacht vestigen op
de problemen die ontstaan rondom de huisvesting van statushouders in de zwakste wijken.
Vooral in de vakanties is hier veel overlast door overbewoning. Het komt voor dat er vaak
meer dan 20 personen in één eengezinswoning verblijven. Wat kan de gemeente hieraan
doen?
Overigens zouden wij het op prijs stellen , dat in deze onrustige tijd waarin vele
vluchtelingen ook ons land overspoelen, eens tekst en uitleg te geven aan onze burgers,
welk asielzoekersbeleid er hier in Echt-Susteren gevoerd wordt. Wij denken dat dat veel
onrust weg zal nemen. Decennia lang vangen wij asielzoekers op in het AZC aan de Brugweg
in Pey. Misschien zou de burgemeester ook in deze vergadering nog eens een korte uitleg
kunnen geven over het verschil tussen vluchtelingen , asielzoekers en statushouders. Uit de
commentaren van de burgers blijkt dat veel mensen dit verschil niet kennen en ook niet
weten dat de gemeente al jaren aan de verplichte huisvesting van statushouders heeft
kunnen voldoen.
Ook onrust in Nieuwstadt, want daar wordt groen onderhoud gepleegd aan de Oude
Burgenmeester Willeme school aan de Schoolstraat 7. Is er een nieuwe bestemming
gevonden voor de school , die in het beheerplan gebouwen 2016-2025 komt te vervallen ?
Overigens een groot compliment voor Nieuwstadt en voor de gemeente Echt Susteren is het
gereedkomen van Sportcomplex Krekelzank en de nieuwe basisschool en kinderopvang de
Eik. Voor een kern met 3000 inwoners een prestatie van formaat. We memoreren graag de
openingsspeech van wethouder Pustjens , waarin het ook helemaal goed zou komen met
Voetbalclub FC Ria en de toegezegde voorzieningen.
3.3 Beheer openbare ruimte: We zijn verheugd dat het speelruimte initiatief van enkele
buurtbewoners op de Slek in 2016 uitgevoerd gaat worden. Eerdere pogingen om
speeltoestellen op de Slek te plaatsen mislukten, omdat hangjeugd de jongere kinderen
verdreven en vernielingen aanrichten aan de speelstoestellen, en zelfs brandstichtten. De
hangjongerproblematiek op de Slek is al jaren geleden tot volle tevredenheid van de
inwoners opgelost en er is nu dus weer groen licht voor kleinschalige speelvoorzieningen in
deze kinderrijke kern.
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Ook mogen wij de complimenten overbrengen van de bewoners van de Bosstraat en
Rijdtstraat op de Heide in Susteren. De reconstructiewerkzaamheden zijn tot volle
tevredenheid van de bewoners door de aannemer uitgevoerd.
Programma 3.6 Sociale voorzieningen en werkgelegenheid.
Ondanks de tweede plaats in de top drie van middelgrote gemeenten met de minste
bijstandsuitkeringen maken wij ons toch zorgen over de toekomst. Kunnen wij dit beleid ,
ondanks de voortvarende aanpak , voortzetten? Nee, want we verwachten dat het aantal
uitkeringsgerechtigden van 467 in 2014 in 2018 weer gestegen zal zijn naar 543. Ondanks de
aantrekkende economie moeten we er rekening mee houden dat de verhoging van de
pensioengerechtigde leeftijd en verkorting van de ww van 36 naar 24 maanden zal er een
toename zijn op het beroep op bijstand. Maatregelen die opgelegd zijn door het Rijk en waar
we dus geen invloed op hebben.
Het inzetten van het minimabeleid als vangnet, door het ondersteunen van burgers die niet
op eigen kracht mee kunnen doen en voor wie uitval, uitsluiting of eenzaamheid dreigt is
een mooi streven . Maar of dat in de praktijk goed uitpakt betwijfelen we. Daar waar werk ,
als de beste weg uit armoede niet mogelijk is, wordt ingezet op vrijwilligerswerk. Maar
verplicht vrijwilligerswerk betekent nog geen inkomstenverbetering en als we zien dat de
categoriale bijzonder bijstand premie de komende jaren afneemt, betekent dat vanzelf ook
meer armoede. En ook van de andere toekenningen minimaregelingen wordt vaak door
minder dan de helft gebruik gemaakt. Het grootste probleem is dat al deze regelingen het
probleem niet bij de wortel aanpakken. Ze bestrijden slechts de symptomen. En dat heeft
ook zijn uitwerking op de jeugd. We geven wat bonnen voor sport of muziek, terwijl de
thuissituatie onveranderd blijft.
Als we naar de jeugd kijken wil de gemeente een gezond en veilig leefklimaat ontwikkelen
voor onze jongeren waarbij zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers, dat kunnen
we bereiken door preventieve jeugd- en jongerenactiviteiten te organiseren, dat kunnen we
doen door het in stand houden van jongeren- en speelactiviteiten, dat kunnen we doen door
het subsidiëren van de Stichting Menswel voor de makelaarsfunctie van het project
maatschappelijk stages. Allemaal prima initiatieven. Maar we schrikken ons rot bij de
woorden demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren om daarmee het opvoedkundig
klimaat te versterken in gezinnen , wijken en scholen en in voorzieningen als kinderopvang
en peuterspeelzalen. Een serieuze vraag aan de wethouder, demedicaliseren , hoe wil je dat
dan gaan doen? Door op de stoel te gaan zitten van de dokter? Als de gemeente invulling wil
geven aan de wettelijke verantwoordelijkheid inzake de jeugdwet treedt de wetgever hier
toch wel erg diep in de uitvoering en rijst de vraag of de gemeenten dat wel willen? We
hebben als gemeente er mee moeten instemmen, we kunnen niet meer terug, maar we
moeten de zaken niet rooskleuriger voorstellen als ze zijn.
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Deze problematiek heeft de aandacht van DES , en wij zullen ook de landelijke
ontwikkelingen nauwgezet volgen , maar we beseffen terdege dat de wettelijke
verantwoordelijkheid inzake de jeugdwet , voor de gemeente waarschijnlijk de moeilijkste is
van de drie D’s. We wensen het college dan ook veel wijsheid en sterkte toe bij de verdere
uitwerking hiervan.
We hebben nog een belangrijk aandachtspunt bij programma 3.8 de Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting. Uitgangspunt voor gemeentelijk woningbouwbeleid is bouwen naar
behoefte voor de juiste doelgroepen. Veel plannen uit de bestaande plangroep zijn
gebaseerd op bouwen met woningen voor de doelgroepen starters, senioren en betaalbare
huurappartementen,
De woningmarkt is veranderd door de economische crisis en de demografische
ontwikkelingen. Er is behoefte aan betaalbare woningen voor kleine één en twee
persoonshuishoudens. Bestaande visies worden bijgesteld en vervolgens om de twee of drie
jaar geactualiseerd.
Hoe zit het nu met zo’n plan als Bocage vragen wij ons af? Het voornemen van de gemeente
om het gebied Bocage aan zuidoostzijde van Echt –Zuidoost te herontwikkelen bestaat uit al
uit 2008 . Anno 23 oktober 2015 geven wethouder Jack Dijcks en Erik Leijten directeur van
Hurks , vastgoedontwikkelaar, het startsein voor de bouw van de eerste 5 woningen in 2016
. Tussen het groen moet in Bocage een ‘woonpark’ ontstaan dat uiteindelijk gaat bestaan uit
215 nieuwbouwwoningen met een tamelijke luxe uitstraling.
Maar, de omvang van massale woningbouwprojecten is gekrompen , en dat mag je een
project van 215 woningen toch wel noemen, massale bouwprojecten behoren tot het
verleden. Daar waar dergelijke projecten nog voorkomen worden ze in fasen met een kleine
omvang gerealiseerd. Voor Bocage betekent dat 5 woningen in één jaar, ook nog eens type
woningen waar klaarblijkelijk geen behoefte aan is, dat betekent dus dat het plan Bocage is
opgedeeld in wel erg kleine fases, als we vijf woningen per jaar bouwen zijn we over 42 jaar
klaar met het plan. Vraag aan de wethouder, hoe groot is de kans dat het oorspronkelijke
plan Bogace ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden en aan welk tijdsbestek wordt dan
gedacht ?
Over het plan Starpotato op de Slek hebben wij onlangs schriftelijke vragen gesteld. Wij
vragen ons af het niet verstandiger zou zijn om zulke vage plannen te schrappen. En of er nu
gebouwd wordt of de bewoners van de Dijkveldstraat zitten met enorme vervallen loods en
woonhuis en een verwaarloosd terrein in hun maag gesplitst. En het gevaar voor overlast
en brandstichting, die in het verleden aan de orde zijn geweest , is reëel aanwezig. DES
vindt dat een dergelijk verwaarloosd terrein met bebouwing niet in een woonwijk
thuishoort. In het antwoord op onze brief deelt het college onze mening en zal op korte
termijn in overleg treden met Woongoed2 duizend om deze situatie te bespreken. De brief is
verstuurd op 5 augustus, en ik weet niet hoe lang of kort uw korte termijn, maar wij willen
graag informeren naar de stand van zaken.
DES kan niet instemmen met de OZB verhoging van 4 % , en dit is ook voor ons ieder jaar weer het
struikelblok om deze programmabegroting goed te keuren.. We kunnen alleen meegaan met de
inflatiecorrectie, zoals dat ook in ons verkiezingsmanifest staat. Daar blijven we trouw aan
vasthouden DES vindt dat de OZB aan geen enkele voorwaarde voldoet voor een goed
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belastingsysteem, dat hebben wij al vaker aan de wethouder uitgelegd. De noodzaak om deze
structurele verhoging door te leiden naar onze burger is , er ons inziens, vanwege diverse
meevallers niet. En we weten best dat de meerderheid van de raad wel heeft ingestemd met
deze structurele verhoging van 4 %, maar DES dus niet. En dit signaal willen we ook dit jaar
weer afgeven.

Dit waren de beschouwingen en vragen van Democraten Echt-Susteren in eerst instantie.
Tweede instantie:
Bekijk de antwoorden van de portefeuillehouders op ww.loesfm.nl ‘Uitzending gemist’

